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CSAPAT INFÓCSAPAT INFÓCSAPAT INFÓCSAPAT INFÓ    
 
Utazás:  Gépkocsikkal és kisbuszokkal a kihirdetett beosztás szerint.  

   A cseh és szlovák autópálya is matricaköteles. 

   Minden sofőr telefonszáma megvan Gera Tibornál. 

 

Edzés:   Pénteken megérkezés után kb. 17:00 órakor. 

A szállásról közösen megyünk ki (Beránek főrendező úr a helyszínen fogja 

elmagyarázni, hol a terep – 3km a szállástól).   

Miroslav Beránek tel: +420 487725449 

Térkép: Spálenisko 1:10.000 

 

Szállás:  Cím: Zákupy, Školní 347. (kis város, az ált.isk. mellett van az épület) 

Kollégiumi szobák (9db*2, 1db*3, 8db*4, 1db*5 ágyas). 

Megközelítés: Prágából ÉK-i irányba az E65-ös (10-es) úton Mladá Boleslavon át az 

57-es lehajtóig, ott a 268-as útra ÉNY felé térve Mimoň városon át Zákupy-ig. A 

268-as úton 33 km-t kell menni. 

 

Étkezés:  teljes mértékben önellátóan 

Étterem péntek és szombat estére közösen szervezve a szállástól 500m-re. Három 

menüből lehet majd választani (infó a hét folyamán). 

 

Mit hozz magaddal: Cseh korona (étkezésre és egyéb saját célokra). 

Meleg ruha, mert Csehországban bármilyen idő lehet. 

Szig vagy útlevél. 

Teljes tájfutófelszerelés, 

bármilyen cipőben lehet 

futni. 

 

Költségek: Nevezés, szállás és átmozgató térkép 

előre rendezve az MTFSz által. 

 Az utazás megelőlegezendő és utólag 

kerül elszámolásra az érintetteknek. 

 Az étkezés teljes mértékben 

önfinanszírozott. 

    



VERSENY INFÓVERSENY INFÓVERSENY INFÓVERSENY INFÓ MINDKÉT VERSENYNAPRA MINDKÉT VERSENYNAPRA MINDKÉT VERSENYNAPRA MINDKÉT VERSENYNAPRA    
    

Versenyközpont:  A „Holičky“ réten; GPS: 50.6795675N; 14.8752756E; Az egyetlen 

megközelítési lehetőség Stráž pod Ralskem felől Hamr na Jezeře falun át. 

 

Jelentkezés:  Szombaton 10:00-11:00 óra között 

Parkolás: A VK melletti réten 50 CZK ellenében (mindkét napra, a kapott jegyet a szélvédőhöz  

kérjük kitenni). 

 

WC:  A VK-ban, a karanténban és a rajtnál. 

 

Mosakodás: Tisztálkodási lehetőség a VK-ban; a zuhanyzóba/lavórokhoz tilos szögesben vagy  

kombi cipővel bemenni. Kérjük, hogy lehetőség szerint a VK-ban felállított 

melegvizes zuhanyzókat használják, mivel az iskola és a tornaterem nincs 

felkészülve ekkora tömeg ellátására. 

Terep:  Északon lapos, növényzeti és terepi részletekkel, az egyéb területeken nagyon  

dombos, helyenként kősziklás, köves, ó és kevésbé jó futhatóság, közepes 

úthálózat. 

 

Eredményközlés: A VK-ban kiakasztva, valamint a helyi wifin keresztül elérhető. SSID:  

racom_splits, IP cím: 192.168.141.195, valamint a http://splits.racom.eu honlapon. 

 

Frissítő:  Mindkét nap víz és üdítő a célban, valamint víz a rajtban,  a karanténban és a pályán  

(térképen jelölve). A VK-ban büfé üzemel, vasárnap reggel reggeli vásárlási 

lehetőség. 

 

Eredményhirdetés: Vasárnap 14:15-kor a VK-ban. A nyílt kategóriákat nem hirdetjük. 

 

Cél:   Mindkét nap a VK-ban. 

 

Térképek leadása: A térképeket mindkét nap le kell adni és azokat vasárnap 12:00 órától lehet  

felvenni. 

 

 



 

2014.09.27. szombat SELEJTEZŐ2014.09.27. szombat SELEJTEZŐ2014.09.27. szombat SELEJTEZŐ2014.09.27. szombat SELEJTEZŐ    
 

Távolságok: Parkoló – VK 100-300m 

  VK- Start1 450m karantén + 200m rajt 

  VK-Start2 1600m 

 

Szimbol: DH16-21 kategóriáknak csak a térképen, a többieknek a VK-ban pótszimbol. 

 

Karantén: DH16-21 kategóriák számára a karanténba legkésőbb 12:0012:0012:0012:00----rererere be kell érni és ezt 

az SI dugókával igazolni. Ezt követően nincs lehetőség visszamenni a célba. A 

karatnénban tilos mobil telefont és egyéb kommunikációs eszközt használni. 

Esőbeálló, ivóvíz, WC, ruhaleadási lehetőség. 

 

Nullidő: 12:0012:0012:0012:00 

  Start1 – sárga/fehér szalagozás a DH16-21 kategóriák számára 

  Start2 – kék/fehér szalagozás a többi kategória számára 

A DH16-21 kategóriák névvel és kategóriával ellátott térképet kapnak, a többiek 

térképelvétele hagyományos módon történik. 

 

Térkép: LUŽICE 1:15 000, E = 5m a DH16 – DH40 kategóriák számára; mérete 25x35 cm  

ČERNÁ NOVINA 1:10 000, E = 5m a többi kategóriának; mérete 25x35 cm  

ISOM 2000 alapján; 2014 nyári állapot; térképkészítők: Aleš Hejna, Jaroslav Lamač, 

Tom Novák, Zdeněk Sokolář; vízhatlan; különleges térképjelek: zöld karika - 

jellegfa; fekete kereszt – egyéb mesterséges objektum; kék kereszt – kis kút  

 

Kötelező haladás: Minden kategória számára kb. 200m kötelező útszakasz, a térképen  

Szaggatott pirossal, a terepen piros-fehér szalaggal jelölve. 

 

Figyelmeztetés: A térképen tiltott terület van jelölve,  

amelyen egy kevéssé látható ösvényen lehet  

áthaladni – a terepen szalaggal jelölve  

(lásd illusztráció). 

 

 

 

 

Továbbjutás: DH16; D21:  selejtezőnként az első 6 helyezett 

  DH18; DH20: selejtezőnként az első 9 helyezett 

  H21:   selejtezőnként az első 8 helyezett 

  Szenior kategóriák: a mezőny 50%-a, de legfeljebb 25 fő 

 

 

 



 

2014.09.28. vasárnap DÖNTŐ2014.09.28. vasárnap DÖNTŐ2014.09.28. vasárnap DÖNTŐ2014.09.28. vasárnap DÖNTŐ    
 

Távolságok: Parkoló – VK 100-300m 

  VK- Start1 1500m karantén + 100m rajt 

  VK-Start2 1450m 

 

Rajtlista: Szombat este kb. 21:00 órakor kerül kihirdetésre a honlapon, illetve vasárnap 

reggel a VK-ban; minden A döntő legkorábban 30-tól indul, a többi kategória 00-

tól; a VK-ban lehetséges nyomtatott rajtlistát vásárolni (csak az A döntőkről) 5 CZK-

ért. 

 

Szimbol: DH16A - 21A a térképen és a rajt 2. percében (olló, cellux rendelkezésre áll) 

  A többi kategóriának a VK-ban. 

 

Rajtszám:  DH16A - 21A számára rajtszám viselése kötelező, amelyet önkiszolgáló módon a 

karanténban lehet megszerezni. Jól látható módon a mellre helyezni. 

 

Karantén: DH16A – 21A kategóriák számára a karanténba legkésőbb 10:0010:0010:0010:00----rererere be kell érni és 

ezt a SI dugókával igazolni. Ezt követően nincs lehetőség visszamenni a célba. A 

karatnénban tilos mobil telefont és egyéb kommunikációs eszközt használni. 

Esőbeálló, ivóvíz, WC, ruhaleadási lehetőség. 

15 kiválasztott versenyző a H21A, valamint 10 kiválasztott versenyző a D21A 

kategóriából a rajt előtt 15 perccel kap egy GPS egységet, amelyet kötelező végig 

viselni. 

 

Figyelem: A DH21A kategóriák számára GPS-es eszköz (akár kijelzős, akár hanghatásos) 

használata az IOF WRE versenyekre vonatkozó szabályai miatt TILOS! 

 

Nullidő: 09:3009:3009:3009:30 

Start 1 – sárga/fehér szalagozás a DH16A – 21A kategóriák számára 

Start 2 – kék/fehér szalagozás a többi kategória számára 

Az út a két rajtba nagyrészt (1300m) azonos, csak 200m-rel a karantén és 150m-

rel a Start2 előtt válik szét. Minden versenyző hagyományos módon veszi el a 

térképét. 

 

Térkép: HORKA 1:15 000, E = 5 m; DH16 – DH40; méret 25x35 cm  

KAVČÍ SKÁLA 1:10 000, E = 5 m; D45AB; D50A; H45-H55; H60A; T6 - 35x35 cm 

   HOLIČKY 1:10 000, E = 5 m a többi kategóriának; méret 25x35 cm  

ISOM 2000; 2014 nyári állapot; térképkészítők Aleš Hejna, Jaroslav Lamač, Tom 

Novák, Zdeněk Sokolář; vízhatlan; különleges térképjelek: zöld karika - jellegfa; 

fekete kereszt – egyéb mesterséges objektum; kék kereszt – kis kút 

 


